
 

  

 د افغانستان اسالمي امارت

 ملکی تلفاتو د مخنيوي کميسيوند سمع شکاياتو او  

 اداري رياست

 :راپور مياشتو د ملکي تلفاتو  ز کال د اولو دريو ) جنوري، فبروري او مارچ(ږدييز ۲۰۲۰د 

( د ملکي ۳۰۱) ټاللې ټووالياتو ک (۳۴) په مياشتو اولو دريو )جنوري، فبروري او مارچ(د ږديز کال يز۲۰۲۰د روان 

 او  اشغالګرويي امريکا ې د( ي۲۶۶چې له دغو مجموعي پيښو څخه ) ،دي ېتو زړه بوږونکې پېښې رامېنځته شوتلفا

( پېښې  د نامعلومو کسانو ۳۵) . جوړوي( سلنه ٪۸۸د مجموعي پيښو )پورې تړلي د کابل ادارې لخوا چې  په دوی

 . را مېنځته شوي دي ( سلنه جوړيږي٪۱۲چې ) او خپل مېنځي شخړو له کبله

 

 

( يې شهيدان ۳۶۳چې )؛ واد والو ته مرګ ژوبله اوښتې دهېمظلومو هتنو ( ۶۱۳ ښو کې  زموږ )ې( پ۳۰۱په مجموعي )

( يې ماشومان دي. ۵۶( يې مېرمنې او )۶۷( يې نارينه، )۲۴۰)( شهيدانو کې ۳۶۳)په مجموعه ( يې ټپيان دي. ۲۵۰ او )

  . ( يې ماشومان دي۵۰( مېرمنې او )۳۱( يې نارينه، )۱۶۹( ټپيانو کې )۲۵۰او په مجموعه )

٪۸۸

٪۱۲

دپیښوسلنه

ادارهکابلاوامريکا کبلهلهشخړومنځيخپلاونامعلومو



 

( هيوادوالو ته مرګ ژوبله ۴۹۱) ادارې لخوا کابلامريکايانو او د د اشغالګرو څخه  مرګ ژوبلو( ۶۱۳د مجموعه )

( يې ماشومان ۴۶يې مېرمنې او ) ۶۰( يې نارينه )۲۰۵شهيدان شوي دي چې ) ملکيان( ۳۱۱) هغو کيچي په  رسيدلې ده

( ۲۴( يې نارينه )۱۱۱( ملکيان ټپيان شوي دي چې )۱۸۰دي. همداراز د امريکايانو او د الس پوڅې ادارې لخوا )

  . ( پکې ماشومان دي۴۵مېرمنې او )

يې ( ۵۲رسېدلې ده چې ) هژوبل هيواد والو ته مرګتنو ( ۱۲۲کبله زموږ )د نامعلومو کسانو او خپل منځي شخړو له 

اشومان دي. ( يې م۱۰( مېرمنې او )۷( نارينه )۳۵( شهيدانو کې )۵۲ټپيان دي. په مجموعه )ې يتنه ( ۷۰شهيدان او )

 شامل دي.  مان( ماشو۱۰( مېرمنې او )۷نارينه )تنه ( ۵۳( ټپيانو کې )۷۰همداراز په مجموعي )
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امريکااوکابل اداره نامعلوم او خپلمنځي شخړې

د شهيدانو فيصدي سلنه

نارينه ميرمنې ماشومان
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امريکا او مزدوره اداره  نامعلوم او خپلمنځي شخړې

د ټیانو فیصدي سلنه

نارينه مېرمنې ماشومان

٪۸۶

٪۱۴

د ملکي شهيدانو فيصدي سلنه

امريکا او مزدوره اداره نامعلومو او خپل منځي شخړو له کبله



 

 

 

 راپورلنډ  خساراتومالي ، د آوښتو ادارې لخوا کابلامريکايانو او د

( ۱۵۰) ادارې لخوا کابلمياشتو کې د امريکايانو او  او مارچ( روريبف، ورينج) دريو اولو د ۲۰۲۰ږديز کال ېد روان ز

  . مظلوم هيواد وال اسيران شوي دي

 : رسېدلي دي زيانونهمظلومو هيوادوالو او ملکيانو ته الندې مالي  همداراز 

 ۶۶: تخريب شوي کورونه

 ۳۳: تخريب شوي موټران

  ۴۵: تخريب شوي موټرسائيکالن

 ۱۵: اوتخريب شوي شمسياني۱۷۱: تخريب شوي دکانونه

 ۱۳: مدارسجوماتونه او تخريب شوي 

 ۱۰۰: کورونو منفجر شوې دروازېد

 ۷: او کلينکونه مکاتبشوي زيانمن 

امریکا او مزدوره 
داره
72%

نامعلومو او خپل 
منځي شخړو له 

کبله
28%

د ملکي زخمیانو چارت او سلنه



 

 ۱۴:شوي حيوانات تلف 

نونه افغانی غال نو څخه قيمتي اجناس او هم يې ميلوکورو شمېر ملکيانو د ګڼعملياتو کې د  دښمن په د همداراز

 والسالم . دي ويش

  د سمع شکاياتو او ملکي تلفاتو د مخنيوي کميسيون

 هـ ق۹/۲۹/۱۴۴۱

 م2020/5/3هـ ش ــ ۱۴/۲/۱۳۹۹

 


